ערב שבת קודש פרשת נח ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
יש הָּ אֲ ָּד ָּמה וַי ִַטע ָּכ ֶרם"
"וַיָּחֶ ל נֹחַ ִא ׁ
"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" (ט' כ') במדרש פרשה ל"ו אמר ר' ברכיה חביב משה מנח,
נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה ,משה משנקרא איש מצרי ,נקרא איש אלקים,
העניין דיש שני דרכים בעבודת השם יתברך ,דרך אחת מי שמייחד עצמו לעבודתו יתברך
ומתבודד ,ויש מי שעוסק בצרכי ציבור ומבטל עצמו בשביל הכלל ומפקיר נפשו עבורם .אם
כן ,צריך לומר לפי המושג ,שזה שמתבודד יעלה מעלה מעלה ,וזה ירד ממדרגתו .וכן אמרו
ֹשק יהוֹ לֵ ל חָּ כָּ ם" ריב"ל שכח פירוש הלכות ,בשביל שעסק
קהלת רבה (ז'-י"ד) " ִכי הָּ ע ׁ ֶ
בצרכי ציבור .ובכל זאת מצאנו שנח התבודד ולא הוכיח את בני דורו ,לכן אמרו עליו שאף
הוא היה ראוי לכליה ורק מתבודד לעצמו היה .בכל זאת אחר שנקרא איש צדיק ירד
ממדרגתו ונקרא איש האדמה ,ומשה נקרא איש מצרי שהוכרח לגלות .שזה מורה פחיתות
בנפש הואיל ומסר עצמו על ישראל בהריגת מצרי נקרא איש אלקים ,שהגיע לתכלית
השלמות מה שיוכל האדם להשיג ,ועיין מדרש רבה ,ברכה ודו"ק.
מתוך פירוש המשך חכמה על התורה של הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ"ל.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
השבוע התקיים ערב הכרות להורים בנות שכבות ז'-י"א .ההורים שמעו את דבריו של הרב עודד
ונפגשו עם המחנכות בכיתות.
לכבוד ר"ח מרחשוון השתתפו בנות שכבות ז'-ח' בפעילות מוזיקלית ובהרקדה בהנחייתה של
הגב' סיוון בן הרוש.
בנות מגמת ארץ ישראל בשכבת י"א סיירו בעיר דוד .תודה למורת המגמה גילת סלע.

ערב זיכרון
ליועצת האולפנא המסורה והאהובה,
ד"ר לאה כפיר ע"ה.
במלאת שלושים לפטירתה של הגב' לאה כפיר ע"ה,
נקיים אי"ה ערב לזכרה,
בהשתתפות המשפחה ,חברים לדרך במקומות עבודתה,
הורים ,תלמידות ובוגרות.
הערב יתקיים אי"ה ביום חמישי ו' בחשוון תשע"ד ()01/01/01
בשעה  03:11בבניין המדעים באולפנת חורב.
הועד הפועל של מוסדות חורב הנהלת האולפנא צוות המורים ועובדי האולפנא

מזל טוב לאנשי הצוות :לחנה בן דוד להולדת הבן ,למורן ממן להולדת הבן,
לנטלי גויטה להולדת הבן ,למלכה שוויגר להולדת הנכדה,
מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:
חן דוד פור ,רונית דנטו ,תמר צודקביץ' ,אביגיל וקנין ,הודיה כהן ,שהם
זעפרני ,שמחה טויטו ,עדי למברט ,אילת מנשה.

שבת שלום וחודש טוב!
הרב עודד
וצוות האולפנא

הורים יקרים,
באופן חריג ,אנו מצרפים לאיגרת ,מכתב מארגון שמחה לילד ,ובו בקשת עזרה עבור הילד
שי חיים גור אריה ,הלומד בישיבת חורב וזקוק לעבור ניתוח מציל חיים בדחיפות.
שנשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות ,ורפואה שלימה לכל חולי ישראל.

